
sþ. 314. Tillaga til þingsályktunar [148. mál]
um auknar sjúkratryggingar til sjúklinga, sem leita þurfa læknishjálpar erlendis.

Flm.: Jón Árnason, Oddur Andrésson, Ásgeir Pétursson, Ásmundur B. Olsen,
Gunnar Gíslason.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina, að hún láti endurskoða IV. kafla
laga nr. 40/1963, um almannatryggingar, með það fyrir augum, að sjúklingar,
sem leita þurfa læknishjálpar erlendis, fái verulega auknar bætur frá þvi, sem
nú á sér stað.

Greinargerð.
Með tillögu þessari er ætlað, að komið verði á endurskoðun á IV. kafla laga

um almannatryggingar, en kafli þessi kveður á um sjúkrabætur almennt. Eins
og fram kemur Í tillögugreininni, vakir það sérstaklega fyrir flutningsmönnum,
að endurskoðun laganna miðist við það, að komið verði á verulega auknum
sjúkrabótum til handa þeim sjúklingum, sem óhjákvæmilega þurfa að leita sér
læknishjálpar erlendis.

Samkvæmt upplýsingum landlæknis fer tala þeirra sjúklinga, sem þannig
stendur á um, allmikið vaxandi á hverju ári. A árinu 1966 fóru t. d. 12 sjúkl-
ingar til annarra landa til læknisaðgerða við hjartasjúkdómum, og á s. 1. ári munu
a. m. k. 17 sjúklingar hafa leitað sams konar læknishjálpar erlendis.

Hér er umlæknisaðgerðir að ræða, sem sérfræðingar munu almennt sammála
um, að enn sem komið er sé ekki unnt að veita hérlendis.

Það er þvi brýn nauðsyn, að sjúkratryggingarnar láti mál þessi til sín taka,
svo að einstaklingar geti átt þess kost að leita lækninga meina sinna og fá þá
heilsubót, sem völ er á. Hér er hins vegar um mjög kostnaðarsamar læknisað-
gerðir að ræða og þvi i mörgum tilfellum algjörlega fjárhagslega ofviða þeim,
sem i hlut eiga.

A undanförnum árum hefur Alþingi veitt nokkra fjárupphæð á fjárlögum,
sem ætluð er til styrktar þeim sjúklingum, sem nauðsynlega þurfa að leita sér
læknishjálpar erlendis. Í fjárlögum yfirstandandi árs er upphæðin 1500 þús. krón-
ur, sem er mun hærri fjárhæð en áður hefur átt sér stað. Auk þessa hafa svo fleiri
aðilar látið mál þetta til sin taka á lofsverðan hátt og veitt fjárhagslegan stuðn-
ing þeim einstaklingum, sem hér eiga hlut að máli.

Eins og fyrr segir, er hér um mjög kostnaðarsamar læknisaðgerðir að ræða,
og geta því fjárhagsástæður ráðið úrslitum. Hér þarf Þvi meira til. Það er álit
flutningsmanna tillögunnar, að ekkert sé eðlilegra en að hið almenna trygginga-
kerfi, sjúkrasamlög og Tryggingastofnun ríkisins taki málið í sinar hendur og
veiti riflegri bætur, svo sem hér er lagt til.

Samhljóða tillaga þeirri, sem hér um ræðir, var flutt á síðasta þingi, málið
hlaut þá eigi fullnaðarafgreiðslu og er því endurflutt.


